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A Perlacolor a színek forradalmát jelenti az Oyster Professional márkanév alatt. 
Intenzív színeket kínál, tökéletesen fedi az ősz hajat és fényessé, csillogóvá teszi azt. Az 
ammóniával és a pigmentek magas koncentrációjával a fodrászok igazi szövetségese 
a tökéletes eredmények elérésében. A benne található Aloe Vera és a Monoi olaj védi a 
hajat és újrastrukturálja azt. A Perlacolor a színek széles választékával segíti a fodrászok 
lehetőségeit az üzletben.
 
Aloe Vera = kiegyenlítő hatás
Vitaminokban, ásványi anyagokban és enzimekben gazdag növény. Az Aloe olyan 
méregtelenítő és élénkítő szer, amely felgyorsítja a szövetek helyreállítását. A 
festékben alkalmazva védi a hajat és fenntartja annak természetes egyensúlyát.

Monoi olaj = táplálás
A Monoi olajat a Tiara virág kókusz olajban történő áztatásával nyerik. Az eredmény 
egy olyan olaj, mely egyaránt táplálja a fejbőrt és a hajat. A Monoi olaj újrastrukturálja 
a hajat, különösen hatásos száraz vagy igénybevett haj esetén, fényessé, selymessé 
teszi azt.

A Perlacolor PURITY az Oyster új, kompromisszumok nélküli hajfestéke. 
Abszolút ammónia, rezorcin - és parafeniléndiamin mentes formula. A képlet 
alapja egy olyan átfogó újabb technológia, amely három - fehér, piros és zöld 
- tea antioxidáns, védelmező tulajdonságait használja fel. A Perlacolor PURITY 
ideális hajfesték mindazoknak, akiknek célja az intenzív fedés, az élénk hajszín, a 
kellemes érzés hajfestés közben és a haj szerkezetének megóvása. A Perlacolor 
PURITY tökéletesen megfelel a piac egyre növekvő igényeinek:
- gyengéd
- használható száraz, érzékeny hajra
- nincsenek kellemetlen szagok az eljárás során
- ideális azok számára is, akik általában nem festik a hajukat.
 
A Perlacolor Purity 34 színárnyalatával mind a fodrászok, mind pedig a vendégeik 
igényeit kielégítik. Az árnyalatok 12 termékcsoportjával gazdag színválasztékot 
kínál.  

Perlacolor
100 ml 97 árnyalat

Perlacolor PURITY ammónia nélkül
100 ml 34 árnyalat

SZÍN
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SUPERLIGHTNERS

Lehetővé teszi a haj világosítását maximum 4-5 
árnyalatig, a közepes vagy sötét színtől a világos 
szőkéig. A Superlightner Neutral 0/0 egy különösen 
erős szőkítő, amelyet bármely színnel lehet keverni.

INTENSIFIER

A kívánt színárnyalat fokozására, hangsúlyozására 
alkalmas. Az intenzívebb hatás eléréséhez csupán 
egy kis adag színfokozót kell a kiválasztott szín 
keverékéhez adni. A termék másik felhasználása, ha 
önmagában a szőkített hajhoz adjuk és egy divatos 
frizurát hozunk létre.

CONTRAST

Ezeket az árnyalatokat arra tervezték, hogy 
felgyorsítsák a hajmelírozás folyamatát. A pigmentek 
magas koncentrációjának köszönhetően minden 
előzetes szőkítés nélkül és a javasolt arányok 
betartásával lehet játszani a színek kontrasztjával.

A Perlacolor sorozat az árnyalatok hatalmas választékát kínálja. Különböző típusai:

SZÍN
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1000 ml 250 ml  6 vol. 2% H2O2

Oxy cream

A világos részek vagy csíkok hangsúlyozására 
(1:2 keverési arány), újrapigmentálásra és a 
halványuló színek életre keltésére.

1000 ml 250 ml 10 vol. 3% H2O2

Oxy cream

Árnyalat az árnyalaton, tartós színezéshez 
(1:2 keverési arány), a világos részek vagy 
csíkok hangsúlyozására, tónus növelésére 
illetve árnyaláshoz.

1000 ml 250 ml 20 vol. 6% H2O2

Oxy cream

Sötétítésre, ősz haj fedésére, 1-2 tónus 
világosítására.

Az Oxy cream különböző erősségekben kapható (6-10-20-30-40 vol.). Stabilizált, hosszú életű formula 
krémes vonással a tökéletes keverhetőség érdekében.

SZÍN
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3-4 tónus világosítására, szabad kezet ad a 
tónusok kiemelésében.

SZÍN

1000 ml 250 ml 30 vol. 9% H2O2

Oxy cream

Élénkebb és világosabb színekhez ajánlott, 
ősz haj fedésére, 2-3 tónus világosítására.

1000 ml 250 ml 40 vol. 12% H2O2

Oxy cream

5

Színlehúzó szett. Segítségével teljesen vagy 
részben eltávolítható a már meglévő hajszín, 
előkészíti a hajat egy újabb színre. A csomagolás 2 
db 50ml tubust, egy pár eldobható kesztyűt és egy 
használati útmutatót tartalmaz.

Remove system KIT
50 ml 50 ml
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KÉK szőkítő por, porzás mentes. 7 
árnyalat világosítására alkalmas, a sárgás 
elszíneződések tökéletes eltávolításával. 500 
gr-os mérőkanállal ellátott tégelyben, vagy 
25 gr-os tasakos kiszerelésben kapható.

Bleacy new (blu)
500 g 25 g

Bleacy cream
250 g

Bleacy white
500 g

FEHÉR szőkítő por, porzás mentes. 6 
színárnyalat világosítására alkalmas. 
Különleges összetétele megakadályozza 
a por szállását az előkészítés során.

Szőkítő krém. A szőkítő krémek 
legújabb generációja. Gyors, hatékony 
és környezetbarát, a szőkítő por 
helyettesítésére. A legmagasabb szinten 
szőkíti és védi a hajat, óvja a felhasználók 
egészégét.

SZÍN
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SZÍN

Directa
250 ml

A Directa olyan szerkezet átalakító színező maszk, amely 6 gyönyörű árnyalatával még több 
lehetőséget kínál a színekkel való játékra. Sokoldalúságának köszönhetően a Directa ideális 
eszköz, ha új árnyalatot szeretnénk, vagy ragyogóbbá szeretnénk tenni a színt. A koncentrált 
pigmentek olyan színt adnak, amely a hatóidő növelésével intenzívebb lesz. A benne lévő 
oliva olaj, gyömbér és kakaóvaj adják a tápanyagot a fényes és erőteljes hajért.

500 ml

Iceblond shampoo

Az Iceblond anti-yellow sampon különleges formulájával a világos részekre 
és hideg szőke árnyalatokhoz ajánlott. Az Iceblond egy különleges kezelés a 
nem kívánatos sárgás árnyalatok megszüntetésére, melyek gyakran előjönnek 
a szőkítés során illetve a természetes ősz haj esetében. A parabén- és allergén 
illatanyagmentes összetevőknek köszönhetően rendkívül gyengéden tisztítja a 
hajat.
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A Perlonda System az Oyster Professional laboratóriumaiban 
kifejlesztett sokoldalú daueroló rendszer, amely rugalmas 
hajfürtöket és erőteljes hajhullámokat varázsol. Papaja és 
avokádó kivonatot tartalmaz. Mindkét gyümölcs antioxidáns 
hatású és vitaminokban gazdag, emiatt a Perlonda System 
használatával a haj egyáltalán nem sérül és kiváló eredményeket 
érhetünk el.

Perlonda System
100 ml 100 ml

Kisimító krém. Használatától a haj puhább, 
fényesebb és könnyebben kezelhető lesz. 
A lenmag kivonat hidratáló és lágyító 
tulajdonságainak köszönhetően táplálja a 
hajat, megvédve azt a fésülés és a hajszárítás 
káros hatásaitól. 

A plomb crema lisciante
150 ml

Kit sistema stirante
100 ml 100 ml

Professzionális hajkiegyenesítő rendszer a 
tartósan egyenes haj eléréséhez. A körömvirág és 
a mályva természetes gyengédsége védi a hajat, 
így a kezelés után hidratált, fényes és selymes 
eredményt kapunk.

TEXTÚRA
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TEXTÚRA

Tartós hullámosító folyadék, 3 különböző hajtípusra: erős, normál és igénybevett 
hajra.

Rögzítő folyadék, a hullámosítás befejezésére.

Perlonda
1000 ml

Perlonda fix
1000 ml
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Mindennapos használatra ajánlott samponok 
gyengéd, pH 5.5 értékkel. A maszkok táplálják és 
helyreállítják a haj szerkezetét, a selymes textúrának 
köszönhetően pedig simává és könnyen fésülhetővé 
teszik azt.

Hidratálás - Normál hajra - Zöldalmával
Minden hajtípusra alkalmas kezelés.

Színvédelem - Festett hajra - Kókusszal
Kezelés festett, színezett és szőkített hajra.

Sublime fruit shampoo & cream
1000 ml 5 l 10 l

ALAPVETŐ GONDOSKODÁS ÉS TÁPLÁLÁS
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ALAPVETŐ GONDOSKODÁS ÉS TÁPLÁLÁS

Átstruktúrálás - Göndör hajra - Olívaolajjal
Kifésülést megkönnyítő kezelés azonnali hatással, 
kifejezetten hosszú, göndör vagy hullámos hajra.

Táplálás és selymesség - Száraz hajra - Mézzel
Tápláló kezelés száraz, fénytelen hajra.

Revitalizálás - Töredezett hajra - Citrussal
Kezelés, amely életre kelti a fáradt, töredezett 
hajat.
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Könnyű hajformázó hab bármilyen 
típusú hajra.

Fixi Lux Extra Shine
150 ml

Fixi Mousse
300 ml

Hajtógáz nélküli hajspray közepesen 
erős, hosszan tartó hatással, határozott 
formázásra ideális. A panthenol tartalmú 
formula megóvja a haj szerkezetét. 
Maximális ragyogást nyújt, párataszító 
hatású, nem nehezíti a hajat és nem 
hagy maradványokat.

Fixi Gas-Free
Ecological Hairspray

300 ml

Extrém ragyogás. Minden hajtípusra 
ajánlott hajfény. Száraz spray.

Fixi Soft Touch Hairspray
500 ml

Azonnali rögzítés, maximális fény és hosszú 
időtartam. Természetes hatású ideális 
hajformázó, nem kelt nedves hatást és nem 
hagy maradványokat. A benne található B5 
pro-vitamin óvja és erősíti a hajat, csillogóvá 
és élénkké teszi.

STÍLUS
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Szárítás előtt használatos formázó spray. Speciálisan 
könnyű formulája lehetővé teszi, hogy a kívánt 
stílust és formát a haj elnehezítése nélkül érjük el. 
Volument növel és erősít, a legjobb megoldás a 
természetes és szabad megjelenéshez. 

Fixi Acqua Texturizzante Soft Touch
200 ml

Fixi Gel Versatile
200 ml

A Fixi Versatile Gel egy multifunkcionális zselé 
hihetetlen lehetőségekkel. Minden hajstílushoz 
és hajtípushoz használható: legyen vékony 
vagy vastag, sima vagy göndör, a kívánt forma 
és stílus kész. A panthenol tartalmú formula 
hidratálja és fényessé varázsolja a hajat. 

Csillogó wax. Kiváló tincsező, hosszú és rövid 
hajra egyaránt. Fényessé teszi a hajat, nem 
hagy maradványokat. 

Fixi Extra Shine Wax
50 ml

STÍLUS
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“Cement hatású” csúcsteljesítményű zselé, ideális 
szoborszerű frizura megalkotásában. Nedves és 
száraz hajra egyaránt használható, egyedi stílus 
megformálására tökéletes.

Fixi Extra Strong Hairspray

Extra erős és hosszan tartó hajlakk. Ideális 
strukturált frizura elkészítésében, vagy 
ha a fodrásznak erőteljes segítségre van 
szüksége.

400 ml

Fixi Extra Strong Gel
200 ml

PROFESSIONAL14

STÍLUS
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Cherastille plus Cherastille frizz Cherastille shine

Olaj lenmagkristályokkal.
Lenmagokkal dúsított formulájának 
köszönhetően fényessé és könnyen 
fésülhetővé teszi a hajat. Nedves és száraz 
hajra egyaránt.

Fényesítő folyadék zöldalmával.
Fényesíti és erősíti a hajat a benne lévő zöld alma 
védő hatásának köszönhetően. Nedves és száraz 
hajra egyaránt.

Olaj egyenes hajra, sárgabarack kivonattal.
A sárgabarack puhító erejének köszönhetően védi a 
hajat, lággyá és puhává teszi a fésüléshez. Eltünteti a 
szálkákat. Nedves és száraz hajra egyaránt.

60 ml 60 ml 60 ml

FINIS
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FESTÉS UTÁN

Kontúrkrém. Bármilyen festési és 
szőkítési eljárás során megvédi a 
bőrt az elszíneződéstől.

Protective oil
100 ml

Protective barrier
100 ml

Intenzív kezelés festett hajra. A Chromatic 
maszk a savas pH értéknek köszönhetően 
visszazárja a haj szerkezetét, fényt 
ad a hajnak, hosszabban tartó színt 
biztosít. Festés, szőkítés, melírozás után 
használatos. Hatásai: kiegyenlíti a fejbőr 
pH értékét, semlegesíti az esetleges 
alkáli maradványokat, táplálja a hajat. A 
kezelés után a haj vastagabb, puhább és 
fényesebb lesz.

Chromatic mask
200 ml 500 ml

Védő olaj érzékeny fejbőrre. 
Hajfestés, szőkítés, dauerolás és 
kiegyenesítés előtti használatra 
ajánlott kezelés. Összetevői enyhítik 
a festés okozta csípős, kellemetlen 
érzést az érzékeny fejbőrön. 

Chromatic shampoo
1000 ml 250 ml

A sampon kifejezetten a kromatikus 
eredmény hangsúlyozására, a festés, 
melírozás, szőkítés utáni fejbőr nyug-
tatására alkalmas. Savas kémhatása miatt 
eltávolítja a lúgosítás maradványait, 
tovább tartó hajszínt ad, valamint kiváló a 
hajszálak kiegyensúlyozására dauerolás vagy 
kiegyenesítés után.

A Pro Pulp egy flavonoidokon, vitaminokon, ásványi anyagokon és gyümölcssavakon, 
különösen almasavon alapuló formula, amely a lúgos maradványok mellékhatásait 
közömbösíti és azonnal észrevehető eredménnyel újrastrukturálja a hajat. 
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HAJ ÉS FEJBŐR PROBLÉMÁK

Újjáépítő sampon. A haj 
újjáépítésének első lépése. 
Gyengéden tisztít és előkészíti 
a fejbőrt és a hajat a következő 
lépésre. 

Rebirth shampoo
1000 ml 250 ml  

Újjáépítő szérum. A haj feltöl-
tődésének és újjáépítésének 
második lépése. A szérum 
behatol a hajszerkezetbe, 
feltölti és helyreállítja azt. 

Rebirth serum
150 ml

Újjáépítő maszk. Az újjáépítés 
harmadik lépése. A maszk egy 
savasító kezelés, ami megköti 
a haj szerkezetét, tömöríti és 
megerősíti azt, ezért a hajszál 
vastagabb és fényesebb lesz.

Rebirth mask
200 ml 500 ml  

Sampon hajhullás ellen. 
Revitalizáló sampon vékony-
szálú hajra és hajhullás 
megelőzésére, kezelésére. 

No Gravity shampoo
1000 ml 250 ml  

Hajszesz hajhullás ellen. Revi-
talizáló szesz  vékonyszálú, 
törékeny hajra, hajhullás meg-
előzésére illetve kezelésére. 

No Gravity lotion
11x8 ml  

A Rebirth sorozat fő összetevője a keratin, ami a hajszerkezetbe beépülve életerővel 
tölti fel a sérült, töredezett hajszálakat. Az Ayurveda Mix egy indiai hagyományokon 
alapuló komplex kezelés. A szezám, oliva olaj, henna, Bacopa monnieri és Melia 
azadirachta revitalizál és energiát kölcsönöz a hajnak.

A MULTIVIT SHUTTLE® alkotója a nano-molekulákból (E-Vitamin, 
F, P, B5, szorbit és glicerin) álló formula feléleszti a hajat, míg a 
kollagén és protein teltséget, rugalmasságot ad a neki. Teljes 
revitalizálás. 
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HAJ ÉS FEJBŐR PROBLÉMÁK

Sampon zsíros és száraz korpa 
ellen. 

Stardust shampoo
1000 ml 250 ml  

Hajmosás előtti szérum zsíros 
és száraz korpa kezelésére. 

Stardust
pre-shampoo serum

150 ml

Sampon zsírosodást szabá-
lyozó tulajdonsággal. Ideális az 
olajos fejbőr ill. a zsírosodásra 
hajlamos haj megtisztítására.

Be Cool shampoo
1000 ml 250 ml  

Hajszesz zsírosodást szabá-
lyozó tulajdonsággal. Ideális az 
olajos fejbőr ill. a zsírosodásra 
hajlamos haj kezelésére.

Be Cool lotion
11x8 ml  

Nem kiöblítendő kondicionáló. 
Speciális formulájával a 
hajvégek kezelésére is 
alkalmas. Hidratál, nem 
nehezíti el a hajat, hihetetlenül 
selymes tapintást ad.
A kiemelkedően hatékony 
komplex ásványianyag bázis-
nak (szilikon, magnézium, 
réz, vas, cink) köszönhetően, 
visszaállítja a haj szerkezetét 
egészen a gyökerekig. A 
keratin szinergikus hatása ép 
testet és volument kölcsönöz 
a hajnak. A napszűrő védi a 
hajat a légköri hatásoktól.

Heaven Touch
leave in minerals

150 ml  

A szalicilsav hámlasztó hatásának és a Piroctone Olamine 
zsírszabályozó és korpásodást gátló tulajdonságának 
köszönhetően használata igen hatásos. A havasi törpefenyő 
illóolaja bőrnyugtató, míg a teafa olaj természetes fertőtlenítő és 
gyulladáscsökkentő hatású.

A tökéletes eredmény érdekében használja mindkét terméket 3/5 
hétig. Ha a probléma továbbra is fennáll vagy újra előjön, ismételje 
meg a kezelést kúraszerűen többször egy évben. Használja a STARDUST 
sampont, mint hajápoló terméket.

A TIOLISINA COMPLEX® normalizálja a fejbőrt, megtisztítja a 
lerakódott faggyútól, míg a glikolsav bőrradírozó hatású, az elhalt 
hámsejteket lehámlasztva felfrissíti a fejbőrt. A fejbőr frissebb, 
rugalmasabb, egészségesebb lesz, a haj visszakapja természetes 
könnyedségét.
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GO COLOR

Textúrája táplálja és kifésülhetővé 
teszi a hajat anélkül, hogy elne-
hezítené azt. Könnyen felszívódik, 
kezelhetővé teszi a hajat, csök-
kenti a száradási időt. Az Argán 
olaj antioxidáns és elasztikus 
tulajdonságainak köszönhetően a 
haj szikrázóan fényes és selymes 
lesz.

Instant conditioner
150 ml

Shining oil
100 ml

Hajápoló maszk, mely testet és 
ragyogást ad a törékeny, fakó hajnak. 
A haj visszanyeri erejét és egészséges 
fényét.

Supreme treatment
150 ml

Balzsam spray azonnali  hatással.
Puhaságot, rugalmasságot ad 
a hajnak, könnyen fésülhetővé 
és fényessé teszi anélkül, hogy 
elnehezítené azt. A könnyű 
textúrának köszönhetően ideális 
vékonyszálú, fakó hajra.

Extra moisture shampoo
250 ml

Hidratálja és ragyogóvá teszi a törékeny, 
száraz hajat. Gyengéden tisztít, fényesíti a 
hajat.

ARGAN SELYEM

Az Argán olaj ritka és értékes alapanyag az alacsony hozam miatt: 100 kg termésből mindössze 1 liter olaj nyerhető ki. Marokkóban 
már ősidők óta használják táplálkozás kiegészítőként, napégés ellenszereként és a szépségiparban alapanyagként. Az elmúlt 
években felhasználása gyorsan szétterjedt a kozmetikai termékek területén, mind a bőr-, mind pedig a hajápolásban.
A hajápoló szerekben a legkifinomultabban tisztítja a hajat, segít a kifésülésben. Ez még nem minden: igen gazdag omega-6 
zsírsavakban, flavonoidokban és tokoferolokban, táplálja a haj gyökereit, erőssé és egészségessé teszi a hajat. Az eredmény azonnal 
látható: selymes és ragyogó haj, az Argán olajnak köszönhetően.
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Igenium
80 ml 10 ml

Az Igenium egy kézfertőtlenítő szer, amely pár 
másodperc alatt felfrissíti és tisztítja a kezet. Az 
alkoholos összetevők biztosítják a kéz higiéniáját, 
míg az aloe vera hidratál és véd. Ideális olyan 
esetekben, ha nem áll rendelkezésre víz vagy 
szappan.

Igenium Menta e Aloe
100 ml

“Friss” formula mentával és aloe verával: az 
aloe védi és nyugtatja a bőrt, míg a menta 
kellemesen frissíti a kezet.

HIGIÉNIA
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A West Garda Akadémia az Oyster Cosmetics 
szervezete, amelyet szakmai továbbképzések 
lebonyolítására hoztak létre. Célja, hogy olyan 
képzéseknek adjon helyet, ahol nem csupán a 
legjobb termékeket mutatják be, hanem azoknak 
helyes és kreatív használatát is. Mindennek a 
csodálatos és megnyugtató látványt nyújtó 
Garda-tó melletti exkluzív, négy csillagos szálloda 
ad helyet, parkkal, medencével és egyéb kiváló 
szolgáltatásokkal.

WEST GARDA AKADÉMIA
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WEST GARDA AKADÉMIA
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WEST GARDA AKADÉMIA

A West Garda Akadémia fodrászok és viszonteladók részére szervez bemutatókat, a termékek 
technikai fejlesztésével kapcsolatos rendezvényeket bonyolít, szakmai továbbképzéseket tart. 
Számos bemutató-teremmel rendelkezik, ahol modelleken próbálják ki a termékeket, mintha egy 
igazi szalonban lennénk. Íme, néhány példa a továbbképzésekről:
- Szín: az Alapok. Alapvető műszaki információkat nyújt, hogy miként lehet a legjobb eredményeket 
elérni az Oyster termékek használatával.
- Szín: Mesterszint. Részletes, kreativitáson és szakmai kiválóságon alapuló képzés a hajfestékekről. 
Tökéletesen el lehet sajátítani, hogy személyre szabott színeket alkossunk a rendelkezésre álló 
legjobb anyagok használatával.
- Szín: Tökéletes fedés. Fókuszban az ősz haj fedése akár sötét, akár világos színt szeretnénk elérni. 
Problémás esetek tárgyalása.
-Szín: Melír & Szőkítés. A melírozás és szőkítés a szakma legjövedelmezőbb szolgáltatásai közé 
tartoznak. A képzés célja, hogy megtanítsa a fodrásznak, miként ajánlja a vendégnek és hogyan 
érje el a legtökéletesebb eredményt.
-Textúra: Tömeg és Lendület. A hajkiegyenesítés és dauerolás lehetőségeiről szóló kurzus, amely 
megtanítja a fodrásznak, miként ajánlja ezeket a szolgáltatásokat a vendégnek és hogyan érje el a 
legtökéletesebb eredményt.
- Szépség SOS: Helyreállítás. Az újraépítő termékek használata, amelyek valódi előrelépést 
jelentenek a törékeny és meggyengült haj helyreállításában.
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Zászló Oyster Professional
Méret: 55x150

Poszter Oyster Professional
Méret: 70x100

Festő ecsetFestékkeverő tál Termékminták 15 mlEgyszer használatos beterítő kendő

SEGÉDANYAGOK
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Az Oyster Cosmetics SpA több, mint 25 éve gyárt kozmetikai termékeket. A kiváló minőségű és a színek széles választékát 
nyújtó hajfestékek, valamint a formázó és finish termékek gyártásában szerzett jártasság és tapasztalat hozta létre az Oyster 
Professional márkanevet. Az Oyster Professional teljességet és fejlődést jelent: az időszakos paci felméréseken alapuló és a 
cég laboratóriumaiban végzett kutatások teszik lehetővé a folyamatos innovációt, hogy a fogyasztói trendekkel összhangban 
lévő új termékeket fejlesszenek ki. A rendszeres minőség ellenőrzésnek - az alapanyagoktól a késztermékig -, a logisztika 
pontosságának, valamint a formulákra és gyártásra vonatkozó magas minőségi előírásoknak köszönhető, hogy a cég elnyerte 
az ügyfelek bizalmát. A közelmúltban a társaság kibővítette tevékenységi körét a bőrápoló termékek kifejlesztésével: a termékek 
széles választéka ösztönző kihívást jelent a cég számára, jelentős beruházásokat eszközöl, melyekkel folyamatosan növeli a 
termelőképességét és a know-how-t.

A cég számokban:
- 65.000 m2 terület
- 10.000 raklap férőhelyes raktár
- több, mint évi 200 millió darabot meghaladó termékgyártási kapacitás
- 15 gyártó- és csomagolóegység
- 4 belső laboratórium (R&D, vegyi, mikrobiológiai és minőségellenőrzési laboratórium)
- belső bemutatóterem és Akadémia a technikai tesztekhez

OYSTER COSMETICS

Az Oyster Cosmetics Stratégiai központja Észak-Olaszországban kapott helyet, két 
fő közúti kereszteződés és vasúti átjáró mentén: észak-dél (Európai folyosó 1) és 
kelet-nyugat (Európai közlekedési folyosó 5).
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Az Oyster Cosmetics ISO minősítéssel rendelkezik. 
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Forgalmazó: HAIRMONY FODRÁSZKELLÉK KFT
(H) 1097 Budapest, Gyáli út 33/B

 Tel. +36 30 3770849 •  Fax +36 29 317316
hairmonykft@vodamail.hu •  www.oystercosmetics.it


